
Abstrakt 

 

Draslík je esenciální prvek, který je nezbytný v mnoha rostlinných procesech. Funguje jako 

hlavní osmotikum a podílí se na regulaci turgoru během růstu buněk nebo při pohybech 

průduchů. Je také důležitý pro udržení membránového potenciálu. Na transportu K+ se 

v rostlinách podílí transportéry z rodiny KT/HAK/KUP. Některé z nich jsou důležité pro příjem 

K+ z prostředí (HAK5, KUP7), jiné pro regulaci turgoru buněk (KUP2, KUP6, KUP8). Mezi 

méně prozkoumané transportéry rodiny KT/HAK/KUP u Arabidopsis thaliana patří KUP5 a 

KUP9, které jsem zkoumala v rámci této diplomové práce. 

V rámci diplomové práce jsem analyzovala růstový fenotyp kup5 mutantních rostlin. Výsledky 

ukazují, že kup5 mutantní rostliny nejsou citlivější k podmínkám nedostatku  

K+ oproti rostlinám divokého typu, proto KUP5 pravděpodobně není zapojen do příjmu  

K+ z prostředí. Kup5 mutantní rostliny byly většího vzrůstu oproti rostlinám divokého typu, 

zároveň měly větší buňky kořene a hypokotylu a také delší meristematickou zónu kořene. Tento 

růstový fenotyp naznačuje, že se KUP5 podílí na regulaci růstu buněk, pravděpodobně 

prostřednictvím regulace turgoru. Protein KUP5 byl pomocí konstruktu pKUP5::KUP5-GFP 

lokalizován v ER, správnost této lokalizace bude ale potřebovat další ověření. Exprese genu 

KUP5 byla pomocí konstruktu pKUP5:GUS detekována převážně v rostoucích částech 

mladých rostlin (elongační zóna kořene, rostoucí hypokotyl, pokožka děložních a prvních 

pravých listů), ale také v kořenové čepičce a svěracích buňkách průduchů. Tato pozorování 

podporují teorii o roli KUP5 v regulaci růstu buněk. KUP5 zřejmě není nijak zásadní pro 

transport K+ při pohybech průduchů, ale mohl by hrát roli při vývoji svěracích buněk.  

Částečně jsem se věnovala i transportéru KUP9. Podílela jsem se na objasnění teorie o roli 

KUP9 v translokaci K+ floémem. Dle výsledků experimentů s kup9 mutantními rostlinami se 

předpokládaná role KUP9 v efektivitě floémového toku nejeví jako pravděpodobná, bude 

potřebovat další ověření.  

V souladu s výsledky mých experimentů lze uzavřít, že se transportér KUP5 pravděpodobně 

podílí na regulaci růstu buněk. Transportér KUP9 se ve floému pravděpodobně neúčastní 

translokace K+. V obou případech je však potřeba provést další experimenty.  
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